
والدليل على هذا أن إتيان أمر اهللا هنا الذي جعله اهللا غاية هو  املراد يأيت ذلك األمر، ؛املراد يأيت ذلك األمر

  ويصح أن نقول جاء اهللا بأمره حيث أمر بالقتال. ؛األمر بالقتال

ظلل من  هل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا في (( :مقيدة من وجه مثل ،طيب إذا جاءت املسألة مطلقة من وجه 

يف مبعىن مع يعين يأتيهم اهللا مع ظلل من  ،كاملطلقة ألن يف هنا مبعىن مع  هيفهنا نقول  )) في ظلل (())  الغمام

وميكن أن جنعلها على ظاهرها لكنها إذا جعلناها على ظاهرها صار فيها معىن ال يصح وهو إحاطة  ؛الغمام

فاملهم أن هذا اإلتيان يأتيهم اهللا يف ظلل مثل  ؛من خملوقاته واهللا سبحانه وتعاىل ال حييط به شيء ؛الغمام باهللا

وجاءهم املراد يأيت اهللا بنفسه يف ظلل من الغمام يعين أن الظلل تتقدم جميء اهللا مث جييء اهللا سبحانه وتعاىل على 

    وجه الذي أراد.

قاتلوا الذين ال  ((لقتال مثل قوله تعاىل: ما املراد باألمر هنا؟ املراد به األمر با )) حتى يأتي اهللا بأمرهقوله: (( 

يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال يحرمون ما حرم اهللا ورسوله وال يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب 

هذا من أمر اهللا سبحانه وتعاىل  )) حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (()) قاتلوهم  حتى يعطوا الجزية

، وحيتمل أن يكون املراد باألمر هنا األمر الكوين ؛صفحو  افالرسول عليه الصالة الالم امتثل وعفلذي أتى به ا

ري ذلك يف مثل نقض العهد من بين النضو  ؛يعين حىت يأيت اهللا بالسبب الذي من أجله تقاتلوم األمر الكوين

نة ماذا صار مع هؤالء اليهود؟ عاهدهم، فإن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ملا قدم املدي ؛وبين قينقاع وبين قريظة

فقد يكون املراد باألمر هنا ليس  ؛مث نقضوا العهد قبيلة قبيلة حىت حصل وهللا احلمد النصر عليهم ، عاهدهم

   األمر الشرعي بل األمر الكوين القدري الذي به تستحلون قتاهلم.

يعين أن من متام قدرته سبحانه وتعاىل أنه سينصركم عليهم  حىت مع  )) إن اهللا على كل شيء قدير ((قوله: و  

وتكون الدولة لكم وقد كان األمر كذلك وهللا  ،فإن اهللا سبحانه وتعاىل قادر على أن يغري األمور ؛العفو والصفح

ني على اليهود وعلى من؟ على النصارى وعلى املشرك ،احلمد فإن الدولة كانت للمسلمني على كل أعدائهم

لكن بعد أن تقهقرت األمة  ؛دولة اإلسالمكانت الاملخالفني لإلسالم  وهللا احلمد  هم وعلى اوس نعم؟ كل

وإذا كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم  ؛ت الدولة لألعداءأحواهلا وانتكست حصل البالء ودال اإلسالمية وتغريت

رأوا ما حيبون والنتيجة ما هي؟  أنبعد  ،النصرخمالفة واحدة بعد أن رأوا  ،يف غزوة أحد حصل خمالفة واحدة

)) يعين حصل  ن بعد ما أراكم ما تحبونم )) مىت؟ (( حتى فشلتم وتنازعتم في األمر وعصيتم اهلزمية ((

كيف هذا يف أمة   ؛خالف ما حتبون وهي معصية واحدة وبعد وجود النصر أو بشائر النصر حصلت اهلزمية

رجعنا إىل إذا نصر ما ميكن إال أن نل أن ننتصر وبدون أسباب النصر ال ميكن معاصيها كثرية جدا واآلن حناو 



ويف احلقيقة أننا حنمد اهللا سبحانه وتعاىل أنه يوجد اآلن يف الشباب يقظة أقول يقظة خري من أن  ؛الدين حقيقة

وإن كان من اهلوى واملعاصي نوعن  ؛اليقظة من النوم ،ألن الصحوة من السكر واليقظة من النوم ؛أقول صحوة

ابرة ومصابرة  النيب صلى ثمن السكر نعم؟ فاملهم إننا أنه يوجد اآلن يف الشباب يقظة وانتعاش لكن حتتاج إىل م

صحاب املخلصني وآخر العمل األاهللا عليه وسلم بقي يف مكة كم من سنة؟ ثالثة عشر سنة وهو يؤيد باآليات وب

تريد ونك أيها الشاب ك ؛مكة خائفا عليه الصالة والسالم نعم؟ حىت أعزه اهللاخرج من  ،كةمأنه خرج من 

ها هذا ااالنتصار على هذه األمة وهذا الضالل العارم وهذه الفنت اهلالكة تبغى تنتصر عليهم بني عشية وضح

ن التأين فال بد م ؛دم قصرا كامال لتبين مثال لبنة لكن فيه معاو أنت ألنك  ؛الدرب طويل ؛شيء مستحيل

 والصرب واملصابرة وعدم امللل وأنت ما دمت يف طريق صحيح فإن أجرك على اهللا سواء أدركت وال ما أدركت ((

)) فأنا أريد منكم احلزم  ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى اهللا ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على اهللا

ا بني عشية وضحها سنقلب هذه الشعوب املنجرفة املنحرفة وأن ال تظنوا إن األمر سهل وأنن ،والصرب واملصابرة

 ) ألن يهدي اهللا بك رجال واحدا خير لك من حمر النعم (لكن بالصرب واملصابرة و ؛هذا شيء غري ممكن

هذا أحسن وأنا أقول  )) دع إلى سبيل ربك بالحكمةا (( ل الناس باللني والرفق وكل حبسبهوكذلك أيضا نعام

بعض األمور لكننا رأينا هلم تأثريا كبريا يف  احنراف يف أينا تأثري مجاعة التبليغ وإن كان عندهم لكم مثال إننا ر 

من مثال ورأينا  ؛ألم كانوا يدعون الناس باللطف واللني نعم؟ باللطف واللني الكامل ؛املسلمني ويف غري املسلمني

اركبوا يال من اآلن  ؛أن يأخذوهم بالعصا والقوةبعض الناس أو من كثري من الناس نفورا ممن يريدون من الناس 

فعلى كل حال  ؛التجميل بعد إزالة العيب ؛انتظر أوال عاجل اجلرح حىت يندمل مث اسع يف إزالة أثرهالسنة من اآلن 

األمر هنا  )) عفوا واصفحوا حتى يأتي اهللا بأمرهفا ((شف تأديب اهللا للرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه 

يش؟ جيوز أن يكون الشرعي أو القدري بالنسبة لنا األمر الشرعي انتهى نعفوا ونصفح حىت يأيت اهللا بأمره األمر أ

قلت  )) إن اهللا على كل شيء قدير ((وقوله:  ؛األمر القدر األمر القدري وال األمر الشرعي معروف اآلن منتهى

 تعاىل على كل شيء قدير وتتغري األحوال وأنت س املسلمون من تغري األحوال فإن اهللاألكم إن فائدا أن ال يي

   ال تدري.

 كما قال تعاىل: ((  ،)) هذا أيضا من أسباب النصر والعون وأقيموا الصالة وآتوا الزكاةمث قال اهللا تعاىل: ((   

أدوا ؟ ا ال، ال ويش معناه ؛يعين قولوا قد قامت الصالة )) أقيموا الصالة (())  واستعينوا بالصبر والصالة

توا ا كاملة ائفمعىن أقيموا الصالة يعين  ؛الصالة على وجه الكمال يعين إقامة الشيء جعله قيما معتدال مستقيما

ومن إقامة الفرائض   ؛عام يشمل الفريضة والنافلة )) الصالة ((وقوله:  ؛بشروطها وأركاا وواجباا ومكمالا



ما  ؛مةال ألنه جاء يف احلديث أن النوافل تكمل ا الفرائض يوم القيمن إقامة الفرائض كثرة النواف ،كثرة النوافل

                                                 قعها.ه نقص لكن هذه النوافل تكملها وتر من إنسان إال ويف فريضت

أول ملفعول الثاين ألن الزكاة مفعول مبعىن أعطوا وهنا حذف ا )) آتوا ((أي أعطوها  )) آتوا الزكاةو  ((وقوله: 

 ((    ومستحقيها قد بينهم اهللا يف سورة براءة  ؛واملفعول الثاين حمذوف يعين مستحقيها آتوا الزكاة مستحقيها

زكا الزرع إذا  :والزيادة ومنه قوهلم لنماءوقوله: آتوا الزكاة يعين الزكاة يف اللغة ا.إىل آخره )) إنما الصدقات للفقراء

ومسيت زكاة ألا  ؛رة عن دفع مال خمصوص لطائفة خمصوصة تعبدا هللا عزوجل هذا الزكاةاويف الشرع عب ؛وزاد منا

)) فهي تزكي اإلنسان يف  خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها قال اهللا تعاىل: (( ،تزكي اإلنسان تزكيه

فهي تزكية لإلنسان وتطهري له من  ؛جواد والكرماءرية األظرية البخالء إىل حظأخالقه وعقيدته ألا خترجه من ح

بعد أن أمر بالصرب والعفو والصفح يدل على أنه ينبغي  )) وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة ((الرذائل.وقوله: 

 ضلكنه لكل مقام مقال إمنا كون اإلنسان يعر  ؛لإلنسان أن يتشاغل مبهمات دينه عن غريه مع الدعوة إىل اهللا

إذا رأيت  ( :وهلذا جاء يف احلديث ؛وإيتاء الزكاة وراء قوم قد ال ينتفعون بالدعوة فهذا ما ينبغيالة عن إقامة الص

فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر  ذي رأي برأيه رة وإعجاب كلثمتبعا ودنيا مؤ  ىا مطاعا وهو شح

ال بأس به فهذا ينبغي أن اإلنسان ما يتشاغل عما يعود لنفسه باخلري من أجل نفع غريه ويرتب  ؟) نعم العوام

)) ما هذه شرطية  وما تقدموا ألنفسكم من خير تجدوه عند اهللاوقوله: ((  ألا مرتبة. والعبادات املصاحل

أصلها  )) وما تقدموا ((الشرط واجلواب  ،وليست موصولة والدليل على ذلك أا جزمت الفعل واجلواب

ألن التقدمي  ...قدموا ألنفسكم )) وما تقدموا ألنفسكم ((أصلها جتدونه . وقوله: ))  هتجدو  ((تقدمونه و

    . .  .يكون حبسب اتباع الشرع

  .إىل آلخره )) ود كثير من أهل الكتاب ((قال اهللا تعاىل:   اآلن؟ إذا نأخذ فوائد اآلية

  شدة عداوة اليهود و النصارى لألمة اإلسالمية.من فوائد هذه اآلية: بيان 

مفهومه أن بعضهم ال يود  )) ود كثير ((قوله: ل ؛ثانيا: أن من اليهود والنصارى من ليس شديد العداوة هلم 

  هذا.

وهلذا املرتد الذي خيرج عن  )) لو يردونكم ((لقوله:  ؛ومن فوائد اآلية أيضا: أن الكفر بعد اإلسالم يسمى ردة 

  .اإلسالم ما يسمى كافر فقط يسمى مرتد ألنه رجع عن دين خري مما رجع إليه

  أيهم؟

  ؟بعضهم ........: الطالب



  بعض هذا قد يكون منه وقد ال يكون.  لأي نعم ال نقول بعضهم وه  الشيخ:

  ومن فوائد اآلية أيضا: أن احلسد من صفات اليهود والنصارى. 

  من أين يؤخذ؟  ؛علم اليهود والنصارى بأن اإلسالم منقبة عظيمة ملتبعه :ائدها أيضاومن فو 

  من احلسد: الطالب

  ألن اإلنسان ما حيسد إال على شيء يكون خريا ومنقبة.    الشيخ:

ذر هذا فإنه جيب علينا أن حنلنا داموا كثري منهم يودون  ومن فوائدها أيضا: وجوب احلذر من اليهود والنصارى ما

  منهم .

من عند  ((ألنه قال:  ؛ويتهمط ثبخبيان  ،وية هؤالء الذين يودون لنا الكفرط ثبخومن فوائد اآلية أيضا: بيان 

املسلمني إليهم ولكنه من عند أنفسهم أنفس خبيثة تود احلسد من  ءةليس من كتاب وليس من إسا )) أنفسهم

  . والكفر للمسلمني حسداأ

  . هؤالء الذين يودون الكفر للمسلمني قد تبني هلم احلقومن فوائد اآلية أيضا: أن 

  .ألنه قد تبني هلم ؛شهادة غري املسلمني للمسلمني على أم على حق :فيستفاد منه فائدة متفرعة وهو 

يعين  )) صفحوا حتى يأتي اهللا بأمرهافاعفوا و  ((حيث قال: ومن فوائد اآلية: مراعاة األحوال وتطور الشريعة 

  د شيئا سعى فيه فإننا نعفو ونصفح حىت يأيت اهللا باألمر. نو وإن كانوا يودون هذا األمر و 

  الشرعي؟ : الطالب

األمر باألمر العفو والصفح حىت يأيت اهللا بأمره داخل فيما ذكره وهي  ...كان الشرعي وال غري الشرعي  الشيخ:

  مراعاة األحوال وتطور الشريعة.

ألن األمر بالعفو والصفح حىت يأيت أمر اهللا هذا  ؛ئد اآلية الكرمية: إثبات حكمة اهللا عزوجلمن فوا أيضا ومنها

  إذ أن القتال قبل وجود أسبابه وتوفر أسبابه من القوة املادية والقوة البشرية هذا ينايف احلكمة . ؛من احلكمة

  . وأا عامة شاملة )) كل شيء قديرإن اهللا على   ((لقوله:  ؛ومنها من فوائد اآلية: ثبوت صفة القدرة هللا

وإذا كان مستقال بعمله لزم من ذلك  ؛ألم يقولون إن اإلنسان مستقل بعمله ؛ومنها: الرد على املعتزلة القدرية 

 ؛ألنه إن قدر على تغيريه صار اإلنسان مستقال وال غري املستقل؟ صار غري مستقل ؛أن اهللا ما يقدر على تغيريه

    ممكن أيضا.

  املعتزلة .....؟)  إن اهللا على كل شئ قدير(  طالب:ال

  . املعتزلة القدرية أيه ألن اهللا على كل شيء قدير  الشيخ:



  : هم األشاعرة ؟الطالب 

أم يقولون أن اإلنسان مستقل بعمله إنه ما يقدر سبحانه وتعاىل  ؛نعمأي القدرية  ،ما هم أشاعرة  الشيخ:

فنحن نقول إذا كان اهللا قادرا على كل شيء فمنه فمن به إطالقا؛  يصرفه عنه فهو مستقل ما هللا به عالقة 

   الشيء صرف اإلنسان عما يريد إىل ما يقدر اهللا إليه .

)) هذه  الزكاة وما تقدموا ألنفسكم من خير تجدوه عند اهللا وأقيموا الصالة وآتوا مث قال اهللا تعاىل: ((   

 (())  وما تقدموا ألنفسكم من خير تجدوه عند اهللا ((قال تعاىل:   خلها بعد ألننا ما كملناها تقولون؟ طيب.

يعين   ))وما تقدموا ألنفسكم((وقوله:  ؛جواب الشرط )) تجدوه ((فعل الشرط و )) تقدموا ((شرطية و )) ما

فلما قال:  ؛ه فهو لوارثهر فما أخ ؛وهلذا ليس له من ماله إال ما أنفق ؛اإلنسان إذا قدم خريا فإمنا يقدمه لنفسه أن

فأنت إذا قدمت شيئا من مالك من زكاة  )) وما تقدموا ألنفسكم من خير تجدوه ((قال:  )) وآتوا الزكاة ((

 ((ويف قوله:  ؛أخرته ملن؟ للوارث لوارثك ،وما أخرته ؛أو صدقة مستحبة أو نفقة واجبة فإنك قدمته لنفسك

هذه نكرة يف  )) من خير ((وقوله:  ؛لتقدمي ألنك تقدم لنفسك وما بقي فلوارثكباترغيب وإغراء  )) ألنفسكم

قال رسول اهللا صلى اهللا  ،نسان كثريا كان أو قليال فإنك ستجدهإلسياق الشرط فتفيد العموم أي خري قدمت 

) شق مترة يعين نصفها ميكن نصف مترة تقي اإلنسان من النار وهذا  اتقوا النار ولو بشق تمرة ( عليه وسلم:

أن تلقونه عند اهللا يعين أنكم مأخوذ من الوجود  )) تجدوه عند اهللا(( وقوله سبحانه وتعاىل:    خري عظيم.

إىل أضعاف كثرية  إىل سبع مائة ضعف احلسنة بعشر أمثاهلا أن مة مدخرا لكم وذلك امة، يوم القيامىت؟ يوم القي

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة كما قال تعاىل: (( 

 (( )) إن اهللا بما تعملون بصير (()) يعين فيه أيضا وراء ذلك.وقال اهللا تعاىل:  حبة واهللا يضاعف لمن يشاء

إذ أنه مل يوجه إىل مرتدد وال منكر واخلطاب إذا مل يوجه  ؛هذه مجلة مؤكدة بإن مع أن اخلطاب ابتدائي )) إن اهللا

لكن ذكرنا عدة  ؛ؤكد ما أحد يؤكدهيواالبتدائي ليس  ؛إىل منكر وال مرتدد فإنه يسمى يا رشيد يسمى ابتدائيا

فهنا له أمهية  ؛لكن باعتبار أمهية مدلولهو املخاطب حال مرات أن اخلطاب االبتدائي قد يؤكد ال حبال اعتبار 

ما اسم  )) بما تعملون ((               وقوله: ؛عظيمة أن اهللا يذكرنا سبحانه وتعاىل أنه بكل ما نعمل بصري

مبا نعمل قلبيا وبدنيا قوليا وفعليا ألن القلوب هلا أعمال مثل احملبة واخلوف والرجاء والرغبة  ،موصول يفيد العموم

متعلقة  )) بما تعملون ((وقوله:  ؛كل ما نعمل قلبيا وبدنيا فعليا وقوليا فإن اهللا تعاىل بصري به  ؛أشبه ذلكوما 

فاصلة القد يكون مراعاة الفواصل ألن ما قبلها  :فلماذا قدمت عليها؟ لغرضني: الغرض األول ؛بأيش؟ ببصري

إن كان يقلل من و التقدمي من أجل احلصر واحلصر هنا أن وقد يكون  ))؛ بصير ((وبعدها  )) قدير ((بالراء 



اهللا بصري نقول أن أميا أوىل أن  :الرتهيب والرتغيب أيضا كلها أرجوا االنتباه أنه إذا قيل ،العموم لكنه يفيد الرتهيب

ول فلماذا قدم املعم ؛أو أنه بصري مبا نعمل فقط أيهما أعظم؟ األول أعظم ؟بكل شيء مما نعمل ومما ال نعلم

فائدة احلصر عظيمة وهي حتذير اإلنسان أو ترغيبه كأنه يقول  :قلنا ؟حنن نقول إن املعمول تقدميه يفيد احلصرو 

اإلنسان الذي يهدد ابنه اذهب فأنا أعلم ما  لو قمثل ما ي ؛اهللا بصريا إال بأعمالكم فإنه يكون بصريا  يكن لومل

 ؛يقوله له على سبيل التهديد وقد يكون على سبيل الرتغيب لكنه ؛تقول واألب عنده علم مبا يقول ومبا ال يقول

ب كأن اهللا تعاىل لو مل غالعموم هو أيش؟ الرتغيب أو الرتهيب حىت نر من فهنا نقول فائدة احلصر مع أنه يقلل 

بصر الذي هو رؤيا العني من الهل هو  )) بما تعملون بصير ((وقوله:  ؛يكن بصريا لكان بصريا بأعمالنا وال بد

يشمل العمل القليب والبدين والعمل  )) عملونتبما  ((ألننا ذكرا أن قوله:  ؛أو من اإلبصار الذي هو العلم؟ الثاين

إن اهللا بما  ((يعين العليم و )) البصير ((         فيكون املراد بالبصري هنا أيش؟  ؛الرؤيةتتعلق به القليب ال 

   .))  تعملون بصير

لن يدخل الجنة  (( ؛)) قالوا من؟ اليهود والنصارى جنة إال من كان هودا أو نصارىوقالوا لن يدخل ال ((    

فاليهود قالوا ما أحد يدخل اجلنة إال  ؛هذا قول النصارى )) أو نصارى((  ،هذا قول اليهود )) إال من كان هودا

والنصارى قالوا ما أحد يدخل اجلنة إال حنن نعم؟ ما يدخل اجلنة إال يهودي يقوله اليهود، ما يدخل اجلنة  ؛حنن

 ؛فهود أي هائد وهائد مبعىن راجع ..... العود امل وهود مجع هائد كعود مجع عائد ؛إال نصراين يقوله النصارى

ول من عليه امسه األ مهود أي يهودا اسم جدهيإن اهلود مجع  :وقيلأي رجعنا؛  )) إنا هدنا إليك ((لقوله: 

يزعمون الذين واهللا أعلم على كل حال هم هؤالء قبيلة من بين إسرائيل  ؛لكنه ملا عرب صار يهودو يهوذا بالذال 

نسبة إىل بلدة متسى من وقيل إنه مأخوذ  ؛أما النصارى فقيل إنه مأخوذ من النصرة ؛أم متبعون ملن؟ ملوسى

وعلى هذا  )) لن يدخل الجنة إال من كان هودا ((سبون إىل عيسى. قال: توأيا كان فاملراد م من ين ؛الناصرة

لن تمسنا  (( :وقد سبق أم قالوا ؛على رأي اليهود يكون النصارى ما يدخلون اجلنة واملسلمون ما يدخلون اجلنة

رأيهم ما يدخل اليهود اجلنة وهذا صحيح؟  النصارى أيضا على ؛مث ختلفوننا فيها )) النار إال أياما معدودة

ولن يدخل املسلمون اجلنة هذا غري صحيح بل  ؛صحيح بعد ما بعث عيسى من كفر به فإنه ال يدخل اجلنة

نقول إنكم أنتم أيها النصارى وكذلك اليهود بعد بعثة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ملا كفرمت به كنتم من أهل 

والذي نفسي بيده ال يسمع بي من هذه األمة يهودي وال  اهللا عليه وسلم: (النار كما قال الرسول صلى 

فاحلاصل أن هذا القول   ؛) إال كان من أهل النار  نصراني ثم ال يؤمن بما جئت به إال كان من أهل النار

  .  من الطرفني؟ من الطرفني ،كذب



أماين مجع أمنية وهي ما يتمناه  )) أمانيهم ((تلك أي تلك املقالة  )) تلك أمانيهم ((وهلذا قال اهللا عزوجل: 

 ؛منية إنك تتمىن شيء لكن بدون أن تأيت بالسبب الذي يوصل إليهاألبدون سبب يصل به إليه هذه اإلنسان 

؟ أمنية وال ال؟ وهلذا التمين كون هذايواحد قال أنا أمتىن أن اهللا جييء يل بولد قلنا له تزوج قال ال ما أتزوج ويش 

الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه  (ل عليه الصالة والسالم: قال الرسو 

 هذه أمنية كاذبة اعملوا  ؛ نقول) فهؤالء يتمنون يقولون حنن مؤمنون فاجلنة لنا هواها وتمنى على اهللا األماني

قضى مث  )) تلك أمانيهم ((ا قال: وهلذ ؛شيئا ....من أهل اجلنة أما جمرد أماين كاذبة فهذا ال ونواكلجنة تل

شف العدل يعين حنن ما نرد كالمكم إال إذا مل تقيموا عليه  )) قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ((بالعدل 

هاتوا برهانكم إن كنتم  ((قل يعين يا حممد  )) هاتوا برهانكم ((دليل فإن أقمتم عليه دليل فعلى العني والرأس 

حلقته فعل أمر ألنه ما دل على الطلب و  اسم فعل وال فعل أمر؟ أي لكن القاعدة أنه )) هاتوا و(( )) صادقين

  العالمة فهو فعل أمر فهنا يقال هاتوا ويقال هات للمرأة ويقال هاتيا لالثنني فإذا هو فعل أمر

  العالمة؟ : الطالب

  فهو فعل أمر به علافالالعالمة أنه إذا قبل الفاعل اتصال  الشيخ:

  .......؟: الطالب

الربهان هو الدليل  )) هاتوا برهانكم ((وقوله:  ....قلنا فعل أمر هو مبين على كل حال مهما جاء..... الشيخ:

كون النون أصلية وعلى الثاين تفعلى األول  ؛ضح بالعالمةو الشيء إذا  هأو من بر  ،من برهن على الشيء إذا بينه

ن هو الدليل الذي يتبني به حجة اخلصم هات دليل يتبني به قولك تكون النون زائدة وعلى القولني مجيعا فالربها

معناه أن هذا األمر ال  )) إن كنتم صادقين (( :إذا قيلشف قال  )) إن كنتم صادقين ((مث قال:  ؛وحنن نقبلك

فإذا كانوا صادقني ألنه ما يدخل اجلنة  ؛حتدي )) ما هو بواقع فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ((ميكن وقوعه 

ا بربهان ما جاءوا إذا يكونون كاذبني إن كانوا صادقني فيأتو  ،وسيأتون به؟ ال ؛إال اليهود والنصارى فليأتوا بالربهان

عل أمر يراد به التحدي والتعجيز إن هذا األمر ال ميكن أن ف )) هاتوا برهانكم ((كلمة   ؛كاذبني  بربهان فيكونوا

يات املنصرين النصارى أم يأتون بالشباب يف أمريكا دعايات املنصرين اآلن من واعلموا أن من دعا ؛نيكو 

 واءاألناجيل اقر  او ءأناس حتبون العدل نعم؟ حتبون العدل تفضلوا اقر  ،وغريها ويقولون يا مجاعة أنتم أناس مسلمني

وكله دعوة إىل بذل املعروف إىل آخره فاإلنسان  كله دعوة للخري وكله دعوة لالبتسامة و  ؟ويش فيهشف جنيل اإل

واهللا  ،شوفوا هل حنن خمطئني وال ال؟ الغر ينخدع بذلك ......يغرت م ألن اإلنسان إذا قال له هذا الكالم 

خدعوه وهم أيضا ما عندهم  مأل ؛ينسى كل الذي يف القرآن والسنة ،وينسى أن اهللا تعاىل كذم....صحيح 



األناجيل األربعة هذا معروف كل إجنيل منها ال  ؛؟ أربعةيكم هاآلن  ألن األناجيل املعروفة  ؛قالوابرهان على ما 

يوافق اآلخر يف أعظم شيء من شئون النصارى وهو قصة صلب املسيح نعم؟ وقد هذا ما هم متفقني عليه 

ا غري متفقة على هذه القصة مع وها يقولون كلهءا ما درست هذه األناجيل لكن الذين قر نإطالقا يقولون اخلرباء أ

من مجلة ما فيها إن عيسى عليه الصالة  إنه كذلك أيضا هم يقولون  ؛أنه من أعظم ما يكون عند النصارى

ويسمون هذا القيامة هذا كل األناجيل استندت فيه  همن قرب  ، خرجبقي ثالثة أيام خرجو والسالم ملا قتل ودفن 

كذلك يقولون إن عيسى عليه الصالة   ؛تثبت بقول امرأة جمهولة؟ غري ممكن العقيدة ميكن ؛على قول امرأة جمهولة

 يعة التوراة وقالوا هلم أنا أرمجهاوالسالم هذه املرأة إا كانت زانية وأم أتوا ا إليه وطلبوا أن يرمجها بناء على شر 

منهم قد عمل خطيئة وهو يريد فتفرقوا ألن كل واحد  ؛لكن ليبدأ بالرجم من مل يعمل خطيئة منكم يبدأ بالرجم

ألين ما  مث ملا ما بقي إال هو قال أيضا أنا ما أستطيع أن أرمجك ،....أن يقول هي عملت خطيئة وأنتم فيجب 

ال يعين احل فعلى كل ؛أنه حينما دفن قام من قربهبفعفا عنها وهي زانية وهي اليت شهدت    أسلم من اخلطأ

أرى إن  ينإأنا ال أوافق يف الرأي بعض الدكاترة من املدرسني يقول  حقيقة بعض الناس يقول أنا أرى لكن

ولكن حنن ما نرى هذا ألن فيه  ؛كذب النصارى وتناقض النصارى يعرفوااألناجيل تنشر بني الناس ألجل أن 

أحسن بل اإلسالم مبثلها  اليت جاء.... وانب السليمةجلامفسدة ألنه ما كل إنسان يقرأ يكون حميطا يف األمر يقرأ 

ألنه ال برهان هلم فهذه ))  قل هاتوا برهانكم((    فاهللا تعاىل يقول  منها مث يدع األشياء اليت تبني كذب هؤالء.

ألن من تأملها وجد بأا ليست  ؛األناجيل اليت هي برهاننا ودليلنا على أن ما نقوله حق نقول ليس بصحيح

على األقل  ؛ي ما عندهم علم وال عندهم عبادة مث خيدعوميأتون إىل هؤالء األغرار الذهم لكنهم  ؛بصحيحة

    يكون عند اإلنسان تردد هل اإلسالم صحيح وال نصرانية هي صحيحة

  : .............؟الطالب

أي نعم أغرار مساكني ما يعرفون وال يعرف اإلسالم إال من مل يعش يف الكفر كما قال عمر إمنا ينقض   الشيخ:

  من مل يكن على الكفر اإلسالم عروة عروة

  ...........؟ الطالب:

  كيف ؟  الشيخ:

  ..............؟ الطالب:

  .هي حتريف لفظي ومعنوي الشيخ:

  . )) قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ((    



وهذا واضح وإن كان بعض  )) لن يدخل ((بلى هذا إبطال للنفي يف قوهلم:  )) بلى ((قال اهللا تعاىل:  

هنا حرف جواب وبلى حرف  )) بلى ((ولكننا نقول ال،  ؛املفسرون يقول بلى هنا بعمى بل، بل من أسلم

ويش قال اهللا؟ بلى يدخل اجلنة من ليس هودا وال  )) لن يدخل (( :يعين ملا قالوا ؛جواب تفيد إبطال النفي

 ((وجواب الشرط قوله:  من شرطية وهي مبتدأ )) أجره من أسلم وجهه هللا وهو محسن فله ((منهم  ؛نصارى

أسلمها هللا يعين جعل املراد بالوجه القصد والنية واإلرادة  )) أسلم وجهه (( )) من أسلم ((وقوله:  ))؛ فله أجره

أنت عندما  ؛قال وعرب بالوجه ألنه هو الذي يدل على قصد اإلنسان ؛اجتاهه وإرادته وقصده إىل اهللا عزوجل

إذا تعرب بالوجه ألنه به يعرف  ؛وال على وجهك؟ على وجهك ؟ذا الشيءهلالشيء متشي على قفاك  تقصد

 ((وقوله:  ؛يقول إىل اجلهة الفالنية مثال ؟يعين أين كان قصده واجتاهه ؟القصد وهلذا يقولون أين كان وجه فالن

اجلملة يف موضع نصب على احلال من فاعل  )) وهو محسن ((هذا عمل القلب هو اإلخالص ))   وجهه هللا

أسلم يعين أسلم وهو يف حال اإلحسان واحلال أنه حمسن واملراد باإلحسان إتباع الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

تكن تراه  أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن لم وقد مجعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قوله: ( ؛ظاهرا وباطنا

هذه  ) فإن لم تكن تراه فإنه يراك (بني اجلملتني تعبد اهللا كأنك تراه وهذه عبادة الطلب  الفرق ) فإنه يراك

 ؛ألن اإلنسان إما أن تكون عبادته حبا هللا وشوقا إليه وحيمله على ذلك احلب والشوق ؛عبادة اهلرب واخلوف

 ؛أكمل من احلال الثانية واحلالة األوىل ؛وإما أن يكون خائفا منه خياف مراقبة اهللا سبحانه وتعاىل واطالعه عليه

وهلذا فيها اآلن أناس من  ؛ما يكفي اإلخالص ،فهذا هو اإلحسان فال بد من اإلحسان وال يكفي اإلخالص

هل يدخلون يف  ؛صول إىل جنته وهم منحرفون يف عبادتهو هذه األمة يقولون حنن حنب اهللا ونريد اهللا ونسأل ال

يقولون حنن ما و الصوفية غالبهم من أجهل الناس يف الدنيا  ،الصوفية اآلن مثالخذ  ؛اآلية هذه؟ ما يدخلون

هل نقول إن هؤالء  ؛وعندهم من البدع واخلرافات ما ال حيصيه إال اهللا ،وما نريد إال وجه اهللانقصد إال وجه اهللا 

كم هي املتابعة للرسول واإلحسان كما قلت ل ، لعدم اإلحسان،يدخلون يف هذه اآلية؟ ال ملاذا؟ لعدم اإلحسان

صلى اهللا عليه وسلم فعلى هذا تكون اآلية دالة على الشرطني األساسيني يف العبادة ومها؟ اإلخالص واملتابعة 

  نعم وين اإلخالص؟ وهو حمسن؛ للرسول صلى اهللا عليه وسلم

  الطالب:...........ز؟

  وأحسن هذا إتباع الرسول اإلحسان إتباع الرسول  الشيخ:

  ........؟ الطالب:

   ال ال إن اآلية تتضمن هذا كل اآلية.  الشيخ:



)) األجر ما يعطاه اإلنسان على عمله كما لو استأجرت شخصا يعمل لك بناء  فله أجره عند ربه وقوله: ((

من أوجبه على  ؛شبهه اهللا تعاىل باألجر ألنه حق لإلنساناملراد به الثواب؛ الثواب  ،واملراد به هنا الثواب ؛فأعطيته

  قال الشاعر: ؛اهللا؟ اهللا هو الذي أوجبه على نفسه

                                                  ضائع    لديه سعي  وال  كال        ما للعباد عليه حق واجب "  

    " وهو الكريم الواسع فبفضله        إن عذبوا فبعدله أو نعموا 

  ة قيد هذا البيت يعين مطلق فقال:ولكن ابن القيم يف النوني

  " نأما للعباد عليه حق واجب   هو أوجب األجر العظيم الش"  

 هو أوجب ألن القول األول البيت األول ما للعباد عليه حق واجب يفهم اإلنسان إن اهللا ال جيب عليه إثابة

  " نأهو أوجب األجر العظيم الش"  :قيم رمحه اهللا بني واجب أوجبه غريه عليه فقالاللكن ابن   ؛الطائعني 

إن كان باإلخالص واإلحسان وإال  مطلق يف البيت األول لكن ابن القيم قيده " كال وال سعي لديه ضائع "  

    والفضل" إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله" إذا كان السعي ليس باإلخالص أو ليس باإلحسان فهو ضائع، 


